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Raadsvergadering 8 november 2011 agendapunt11   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  5 oktober 2011 
 
Onderwerp:                      Begrotingsaanpassing CJG Tynaarlo   
 
Portefeuillehouder:           dhr. L. M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: dhr. B. Deems 
Doorkiesnummer:             0592 - 266 860 
E-mail adres:                    b.j.deems@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   
Akkoord gaan met de begrotingsaanpassing van het CJG Tynaarlo met € 32.000 ten behoeve van 
het versterken van de regiefunctie CJG. En het restant van de decentralisatie uitkering voor de 
komende drie jaar beschikbaar houden voor het beleidsterrein CJG.  
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  

 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 16 november 2010 heeft de raad ingestemd met het ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) Tynaarlo. In dit ontwikkelingsplan zijn de missie, visie en kaders opgenomen rond het centrum 
voor jeugd en gezin Tynaarlo. Zo ook de begroting van het CJG voor 2011 en voor 2012 e.v.  
 
Binnen de begroting zijn middelen opgenomen voor de uitvoering van de regiefunctie vanuit de 
gemeente. Hierbij vervult de procesregisseur CJG een belangrijke rol. De procesregisseur is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de implementatie van het ontwikkelingsplan. 
 
In het ontwikkelingsplan CJG Tynaarlo is een uitgebreide functieomschrijving opgenomen met betrekking 
tot de taken en verantwoordelijkheden van de procesregisseur. Voor de invulling van deze functie is 
uitgegaan van 12 uur per week. 
 
Nu het CJG bijna een jaar operationeel is blijkt dat het aantal beschikbare uren onvoldoende zijn. Uit 
registratie blijkt dat de procesregisseur ruim 16 uur per week (exclusief overleggen) investeert in het CJG. 
Waarbij er ook nog een achterstand is in de planning rond de implementatie van het ontwikkelingsplan. 
Hiermee dreigt het gevaar dat de nagestreefde kwaliteit in het geding komt en de uiteindelijke 
doestellingen / uitgangspunten niet worden behaald. 
 
Voorstel is om extra middelen beschikbaar te stellen en hiervoor de begroting van het CJG per 2012 aan 
te passen. De decentralisatie-uitkering die de gemeente per 2012 ontvangt geeft de mogelijkheid voor 
dekking van de benodigde financiële middelen. 
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Vervolgprocedure 

 

Financiële consequenties 

Gemeentes ontvangen tot en met 2011 een brede doeluitkering voor het ontwikkelen en implementeren 
van een CJG. Na 2011 stopt deze Brede Doeluitkering en moeten de CJG gefinancierd worden uit de 
algemene middelen. Het rijk stelt hiervoor extra middelen beschikbaar via een decentralisatie uitkering 
die gemeentes via het gemeentefonds ontvangen. 
 
Inmiddels is bekend dat de gemeente Tynaarlo per 2012  via de algemene middelen een decentralisatie 
uitkering van € 629.442,-  ontvangt voor het functioneren van het CJG.  
 
Het college heeft op 4 oktober jl. besloten om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van middelen 
voor uitbreiding van de regiefunctie CJG. Het restant van de decentralisatie uitkering zal de komende drie 
jaar beschikbaar blijven voor het beleidsterrein CJG; voor de begroting 2013 en verder zal een nadere 
keuze worden gemaakt of het restant uit dit budget hiervoor ingezet wordt. 
 
Kosten 
Begroting CJG 2012 e.v.     € 593.000 (S) 
Extra middelen tbv versterken regiefunctie CJG  €   32.000 (S) 
Restant reservering collegebesluit 4/10/2011)  €   36.000 (I) 
 
 
Totaal       € 661.442 (S) 
 
Dekking 
Decentralisatie- uitkering CJG 2012   € 629.442 (S) 
Beschikbare middelen EKD    €  32.000 (S) 
 
Totaal       € 661.442 (S) 
 

Adviezen 

 

Gevraagd besluit 

Akkoord gaan met de begrotingsaanpassing van het CJG Tynaarlo met € 32.000 ten behoeve van het 
versterken van de regiefunctie CJG. En het restant van de decentralisatie uitkering voor de komende drie 
jaar beschikbaar houden voor het beleidsterrein CJG.  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


